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AGENDA (ALGEMEEN)
1 april
4 april
7 april
13 april
22 april
25 april t/m 8 mei

Zwerfvuilactie (geen grapje)
MR vergadering (19.30 uur)
Schoolfotograaf
Schoolvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Meivakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Vakantierooster 2016-2017
Terwijl wij nog volop bezig zijn met dit schooljaar, is het vakantierooster voor
schooljaar 2016-2017 al door de GMR vastgesteld;
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
5 mei viering
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

15-23 oktober 2016
24 december 2016 – 8 januari 2017
18-26 februari 2017
14-17 april 2017
22-30 april 2017
5 mei 2017
25-26 mei 2017
5 juni 2017
22 juli – 3 september 2017

Er worden voor deze zomervakantie nog enkele margedagen ingepland. We zullen u daar
tijdig over informeren.
Website
Woensdag 6 april leggen juf Feikje en ik de laatste hand aan de nieuwe website. We
hopen deze half april definitief in de lucht te hebben.
Zwerfvuilactie en Koningsspelen HERHALING
De leerlingen vinden het erg leuk om naast de leeractiviteiten in de klas ook andere
activiteiten met de groep te ondernemen. Het team geniet ook van die speciale
momenten.

We hebben een hele fijne OR die ons assisteert bij het organiseren van extra
activiteiten maar hebben ook geregeld extra ouders nodig.
Dankzij de hulp van onze klassenouders hebben we ouders die ons assisteren bij de
Zwerfvuilactie. Deze kan gelukkig doorgaan!
Op vrijdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen; een leuke sportdag met een
koninklijk tintje. Ook de leerlingen van cds De Klister
doen mee aan dit evenement.
Voor begeleiding van groepjes of bij een spel zijn
ouders of grootouders nodig, van 8.30-11.45 uur.
Hiervoor aanmelden kan bij juf Vera of meester Hans
Peter h.wieringa@westerwijs.nl of
v.devries@westerwijs.nl of bij de leerkracht van uw
kind.
Het feit is... zonder extra ondersteuning kunnen extra activiteiten niet doorgaan.
Uw inzet wordt werkelijk bijzonder op prijs gesteld !!! Door ons team, maar vooral door
de kinderen.
NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Kuikens in de klas
Gisteren kwam de papa van Eline Kuipers op bezoek met drie
kuikentjes; kwik, kwek en kwak !!! Wij hebben ze bewonderd en
wie durfde mocht even een kuikentje vasthouden.

Naar de zorgboerderij
Vandaag brachten de kinderen van groep 1 en 2 een
bezoekje aan zorgboerderij 'De Oldenhof' in
Opende. We zagen varkens, kippen, konijnen en een
pony en er waren wel 280 schapen. Heel bijzonder
was het om de geboorte van een lammetje mee te
maken.
Het was een prachtige ervaring voor de kleuters. De
foto’s zullen we snel op onze website plaatsen.
Hierbij willen wij alle moeders die mee waren
hartelijk bedanken voor het vervoer en hun hulp !

NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Scoor een boek HERHAALDE OPROEP
Groep 5/6 doet mee aan het leesbevorderingsproject "Scoor een boek". We proberen
zoveel mogelijk boeken te lezen en voor elk gelezen boek mogen we een sticker plakken.
Via videoboodschappen van FC Groningen-speler Etiënne Reijnen worden de leerlingen
aangemoedigd om vooral door te gaan met lezen. We hebben inmiddels al zo´n 170
boeken gelezen en we proberen in elk geval de 250 te halen. Op donderdag 14 april vindt
de sportieve afsluiting van dit project plaats op Sportpark Grootegast-Doezum van
9.00-10.15 uur (vertrek 8.30 uur). Hiervoor zijn we op zoek naar mensen, die ons willen
brengen en halen! Opgave graag zo snel mogelijk bij onze klassenouder Natasja
Dijksterhuis (moeder van Wessel) n.e.dijksterhuis@home.nl
Rekenen
Juf Sanne, onze stagejuf in groep 5/6, gaf
vorige week een les over oppervlakte. Hierbij
werd onderzocht hoe groot een vierkante
meter wel niet is. En natuurlijk ook, hoeveel
kinderen passen er op een vierkante meter?
Het was even dringen maar groep 6 paste er
met z'n allen prima op.
Spelling
We beginnen met woordpakket 20. Groep 5 oefent samenstellingen met een woord, dat
eindigt opd of t bijv. wereldberoemd of sporthal. Groep 6 gaat zich bezig houden met
woorden die eindigen op tie bijv. inspiratie.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
HVO of GVO
Enige tijd geleden hebben de leerlingen van groep 7 een formulier meegekregen waarop
ze aangemeld kunnen worden voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) of GVO
(godsdienst vormingsonderwijs / PC). Nog niet alle leerlingen hebben hun strookje
ingeleverd en de einddatum is aanstaande vrijdag 1 april.
Wilt u ervoor zorgen dat dit alsnog gebeurt? Wij kunnen ons in ieder geval aanmelden
voor HVO, maar voor GVO bij juf Tjarda zijn nog onvoldoende aanmeldingen. Het aantal
moet namelijk op minimaal 7 leerlingen staan. Wij zouden het erg betreuren wanneer
deze leuke GVO-lessen komen te vervallen.

Schoolvoetbaltoernooi
Het is de bedoeling dat we woensdagmiddag 13 april met twee teams meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi in Grootegast.
Zoals het nu lijkt hebben we echter hooguit voor 1 team vervoer en zullen we dus
noodgedwongen 1 team moeten terugtrekken. Jammer voor de kinderen en natuurlijk
vervelend voor de organisatie. Wie helpt ons uit de brand? Graag aanmelden bij meester
Hans Peter: h.wieringa@westerwijs.nl
BERICHT VAN DE OR / MR
Schoolfotograaf
Op donderdag 7 april komt de schoolfotograaf weer. Van 8.30 - 9.15 uur is er
gelegenheid familieportretten te laten maken met broertjes en/of zusjes die (nog) niet
op school zitten. De foto's worden genomen in het speellokaal.
De foto's van broers en/of zusjes die wel met elkaar hier op school zitten, worden
onder schooltijd gemaakt.
ALGEMENE BERICHTEN

Zaterdag 2 april Roodkapjes
Jeugdtoneel Opende speelt "Roodkapjes"
Een roodgemutst meisje verlaat het huis. Op naar oma, op naar school, op naar het
werk, op naar avonturen. Blijft ze op het pad? En wie
kom je allemaal wel niet tegen als je met je goede
bedoelingen door een groot donker bos loopt? De
leerlingen van Jeugdtoneel zijn zelf met die vragen
aan het stoeien gegaan in de repetities. Het
resultaat is een verrassende, muzikale, grappige en
ontroerende voorstelling over Roodkapje. En haar
vriendinnen. Roodkapjes dus. Kijken!
Aanvang: 20.00 uur, de voorstelling duurt ongeveer
40 minuten
Entree: € 2,00
Reserveren en nadere informatie
Reserveren kan via reservering@barontheater.nl of tel: 06-24685092
Vragen? Mail naar: info@barontheater.nl
Voor actuele informatie: www.barontheater.nl
Ook te volgen via facebook en twitter: @barontheater

